
Water drives: from ancient
times till now



In geography lesson class 6b prepared and 
presented the water drives from ancient times till 
nowadays.



Vanduo – sveikatos
pagrindas • Įsivaizduokite, kad valandų

valandas turite eiti iki šulinio ar
stovėti eilėje prie vandens
bokšto, kad gautumėte
vandens, kurio reikia jūsų
šeimai gerti, gaminti valgį ir
plauti bei skalbti. Galbūt tai 
padėtų jums palaikyti gerą
formą, bet jums praktiškai
neliktų laiko ir energijos dar ką
nors nuveikti. 



• Mums nepaprastai pasisekė.

• Kanalizacijos ir vandentiekio
atsiradimas – suvaidino esminį
vaidmenį gerinant visuomenės
sveikata,̨ išnaikino vandeniu
plintančias ligas, tokias kaip cholera, 
vidurių šiltinė ir dizenterija, bei
prailgino žmonių gyvenimo trukmę. 



• Kai gyvenvietės buvo palyginti mažos, o 
vandens poreikis apsiribojo būtinomis
gyvenimo reikmėmis, paprastai
pakakdavo vietinių versmių, šulinių ir
požeminių rezervuarų. 



• Kur natūralios reljefo sąlygos nebuvo palankios, XII a. pabaigoje pradėti
statyti vadinamieji fontanai. Šių sudėtingų įrenginių pagrindas buvo
siurblys, kuris varomas vandens rato pumpuodavęs vandenį iš upės į
aukščiau esantį rezervuarą.

• Tokiu būdu vandeniu buvo galima aprūpinti ir net aukštai pastatytus
namus. Šie viduramžių įrenginiai laikomi centrinio vandentiekio
miestuose pirmtakais.



• Didelė problema tuo metu buvo geriamojo vandens švara. Kadangi
šuliniai ir vietos, iš kurių būdavo semiamas vanduo, neretai būdavo šalia
išmatų duobių, vanduo dažnai tapdavo nuolatine infekcinių ligų ir
epidemijų priežastimi. Apie vandens kokybę buvo sprendžiama
pasitelkiant žmogaus jutimo organus: vanduo turėjo būti skaidrus, 
bekvapis ir beskonis.



• Iki XVIII a. pabaigos geriamojo
vandens tiekimo sistemos
higienos sąlygos beveik
nepasikeitė. Tačiau problemą
dar labiau paaštrino
industrializacija ir miestų
gyventojų skaičiaus augimas. 
Miesto higienos klausimas
atsidūrė dėmesio centre, nes
Europos žemyne kildavo
choleros, šiltinės epidemijos, 
plito kitos užkrečiamosios ligos.



• Impulsas vandentiekio įrenginių techniniam tobulinimui buvo Džeimso
Vato (James Watt) 1775 m. išrasta garo mašina, kuri Anglijoje pirmiausia
buvo pritaikyta pumpuoti vandeniui kasyklose. 



• Vadovaujant anglui Viljamui Lindliui 1848 m. Hamburge atsirado pirmasis
centrinis vandentiekis Vokietijoje: vanduo buvo siurbiamas iš Elbės ir
paskui nukreipiamas į metalo vamzdžius. Tačiau V.Lindlio kūrinys liko
nebaigtas, nes senatas atsisakė skirti lėšų smėlio filtrams įrengti.



• Smėlio filtrai Hamburge buvo įrengti tik praėjus 2 metams po miestą
nusiaubusios choleros epidemijos. 

• Taikant filtravimo smėliu metodą - tai daroma dar ir šiandien - vanduo
teka pro maždaug metro storio smėlio sluoksnį, kuris sulaiko ne tik jame
plaukiojančias kietąsias daleles, bet ir naikina bakterijas.



• XIX a. paskutinį dešimtmetį miestuose
daugiausia buvo eksploatuojami gruntiniai
vandenys. Gręžiant bandomuosius gręžinius
būdavo ištiriama vandeningų dirvožemio
sluoksnių padėtis ir dydis. 

• Be to, buvo sukurtas būdas geležies kiekiui
gruntiniame vandenyje sumažinti. Nors
vandenyje ištirpusi geležis sveikatai
nekenkia, ji keičia vandens spalvą ir suteikia
nemalonų skonį.



• Tiesioginį poveikį geriamojo vandens kokybei turėjo bakteriologo Roberto 
Kocho 1883 m. pateikti įrodymai, kad choleros sukėlėjai plinta per nešvarų
geriamąjį vandenį.

Daugelyje vandens stočių buvo įrengtos bakteriologinės tyrimo
laboratorijos; išbandomi nauji būdai ir medžiagos vandeniui dezinfekuoti, 
tokie kaip ozonas ir ultravioletiniai spinduliai. Dar ir šiandien bakterijų
naikinimas ozonu ir ultravioletiniais spinduliais laikomas veiksmingu
metodu, tačiau ekonominiu požiūriu labiau vertinamas chloravimas.

Šis metodas XX a. pradžioje buvo sukurtas JAV. Chloro dujos ne tik
dezinfekuoja, bet ir neleidžia bakterijoms iš naujo įsiveisti vandentiekio
tinkle.



• Šiandien gruntinius ir paviršinius vandenis papildomai užteršia
pramonės atliekos ir žemės ūkio trąšos bei pesticidai. 

• Vandeniui valyti, pavyzdžiui, nuo nitratų, vis dažniau panaudojamos ir
bakterijos, kurios nitratus paverčia azotu. Paskui vanduo iš naujo
filtruojamas ir dezinfekuojamas.



Kiek vandens mes sunaudojame? 

• Priklausomai nuo sǎlies, europiečiai namų ūkio reikmėms vidutiniškai
sunaudoja 100–320 litrų vandens per parą. 

• Vidutiniškai tik 3% vandentiekio vandens sunaudojama maisto reikmėms. 
Absoliuti dauguma nuleidžiama tualetuose, naudojama skalbti, plauti ir
laistyti darzǔs. 

• O kiek sunaudojate jūs? 

• Vienas dušas: 35–75 litrai
Vienas isšimaudymas vonioje: 80 litrų
Vienas nuleidimas tualete: 8 litrai
Skalbyklė: 65 litrai
Indaplovė: 25 litrai
Automobilio plovimas vandens žarna: 400–480 litrų.



• Esame priklausomi nuo vandens. Mums yra savaime suprantama, kad kada tik
panorėję galime atsigerti, plauti, skalbti ir maudytis švariame, saugiame vandenyje; 
ir kad nesv̌arus vanduo iš mūsų tualetų, dusų̌ ir plautuvių bus pašalintas kažkur, kur
mes jo nematysime, neuzǔosime ir mums nereikės jame maudytis. 

• Tacǐau sǐ nuolatinė prieiga prie sv̌araus vandens nepigiai atsieina. 

• Į mūsų čiaupus atitekantis vanduo turi būti išgautas̨, išfiltruotas, išvalytas ir
atpumpuotas į mūsų namus. 

• Jis turi būti patikrintas, siekiant įsitikinti, kad jį gerti saugu. 

• Nesv̌arus vanduo turi būti surenkamas nutekamaisiais vamzdžiais ir išvalomas. Prieš
isľeidžiant į upes ir jūra,̨ iš jo turi būti isv̌alytos ligas sukeliancǐos bakterijos ir
žmogaus paliekami tersǎlai. 



Vandens kelias iki mūsų namų….





• Savo vandeniu turime rūpintis labiau nei kada nors iki šiol. Galiausiai, 
galbūt mes gyvename planetoje, kurios didžiaj̨ą dalį sudaro vanduo, 
tačiau gėlas vanduo, kurio mums reikia kasdien, sudaro tik 2,5% viso
Žemės vandens. 


